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ZAPISNIK KONSTITUTIVNE SEJE 

Študentskega sveta Fakultete za upravo 

(ki je potekala v sredo, 15. 11. 2022 v predavalnici P8 na Fakulteti za upravo) 

 

Prisotni: Luka Tomažič, Alja Šarlah, Luka Mihalič, Ana Škrlin, Tamara Fiksl, Žiga Štular, 

Rene Prek, Dunja Derenda, Mihaela Murdjoska, Nina Kelhar, predsednica volilnega 

odbora - Tina Kovačič. 

Odsotni: / 

Priloga: 

- poročilo Volilnega odbora o poteku in izidu volitev za predstavnike v Študentski 

svet Fakultete za upravo 2022/2023, z dne 7. 11. 2022. 

 

Prisotni so bili sklepčni.  

 

Predlagan je bil naslednji dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Konstituiranje Študentskega sveta Fakultete za upravo v študijskem letu 2022/2023. 

3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Študentskega sveta; 

4. Razno.  



AD 1. Potrditev dnevnega reda 

 

Na začetku seje pozdravi vse udeležence dekan Fakultete za upravo Mirko Pečarič ter jim zaželi 

uspešno delo in sodelovanje. Besedo preda predsedniku ŠS FU Luku Tomažiču. 

 

Predsednik najprej ugotovi, da je ŠS FU sklepčen, nato na kratko predstavi namen konstitutivne 

seje ter dnevni red seje. 

 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednje tri sklepe: 

SKLEP 1:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje predlagan dnevni red 

konstitutivne seje ŠS FU.« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

SKLEP 2:  »Študentski svet Fakultete za upravo vsa glasovanja in izvolitve na tokratni seji 

izvede javno, z dvigom rok.« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

SKLEP 3:  »Študentski svet Fakultete za upravo soglaša, da se z enim glasovanjem potrdi 

mandate vsem svetnikom .« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

Ad 2. Predstavitev rezultatov volitev v Študentski svet Fakultete za upravo 

 

Predsednik ŠS FU je predal besedo predsednici volilne komisije v Študentski svet Fakultete za 

upravo Tini Kovačič. 

 

Predsednica Volilnega odbora za volitve v Študentski svet Fakultete za upravo, Tina Kovačič, je 

predstavila potek volitev ter predstavila rezultate volitev, ki jih je ugotovil Volilni odbor ŠS FU. 

 

 



Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 4:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje mandate članom Študentskega 

sveta Fakultete za upravo za študijsko leto 2022/23 skladno s poročilom o poteku in 

izidu volitev v Študentski svet Fakultete za upravo, ki ga je podal VO ŠS FU, kot sledi iz 

priloge.« 

ZA: 9 PROTI: 0 VZDRŽAN: 0 

Sklep je sprejet. 

 

ŠS FU v študijskem letu 2022/23 je konstituiran. 

 

AD 3. Izvolitev predsednika in podpredsednika Študentskega sveta Fakultete za upravo. 

 

Predsednik ŠS FU iz prejšnjega mandata (Luka Tomažič) na začetku te točke novo izvoljene 

svetnike prosi z vložitev ustne kandidature glede funkcij predsednika, podpredsednika in 

tajnika Študentskega sveta Fakultete za upravo. 

 

Prejeti so bile naslednje kandidature:  
 
- Tamara Fiksl, kandidatka za mesto predsednice Študentskega sveta Fakultete za upravo; 
- Ana Škrlin, kandidatka za mesto podpredsednice Študentskega sveta Fakultete za 

upravo; 
- Mihaela Murdjoska, kandidatka za mesto tajnika Študentskega sveta Fakultete za 

upravo. 
 
 
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 4:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Tamaro Fiksl za predsednico 

Študentskega sveta FU.« 

ZA: 8 PROTI: 0 VZDRŽAN: 1 

Sklep je sprejet. 

 
Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 5:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Ano Škrlin za podpredsednico 

Študentskega sveta FU.« 

ZA:  8 PROTI: 0 VZDRŽAN: 1 

Sklep je sprejet. 



 

Predsednik ŠS FU je dal na glasovanje naslednji sklep: 

SKLEP 6:  »Študentski svet Fakultete za upravo potrjuje Mihaelo Murdjosko za tajnika 

Študentskega sveta FU.« 

ZA:  8 PROTI: 0 VZDRŽAN: 1 

Sklep je sprejet. 

 

Novo izvoljen predsednik in podpredsednica sta se vsem svetnikom zahvalila ter zaželela 

uspešno delo ter sodelovanje. Čestitke za izvolitev ter želje za uspešno delo in sodelovanje v 

tekočem študijskem letu zaželi še bivši predsednik ter preda besedo novi predsednici ŠS FU 

Tamari Fiksl. 

 
AD 4. Razno 

 

Predsednica ŠS FU svetnike seznani s tem, da poslovnik omogoča predsedniku in 

podpredsedniku izbiro svojega namestnika, prav tako pa lahko na lastno presojo imenujeta 

svetovalce ŠS FU brez glasovalne pravice. 

 

Predsednica ŠS FU svetnike seznani, da si je za namestnico izbrala Aljo Šarlah. Podpredsednica 

ŠS FU pa javi, da si je za namestnika izbrala Luko Mihaliča. Oba sta s kandidaturo soglašala. 

 

Predsednica ŠSFU je na podlagi 1. odstavka 25. člena Poslovnika Študentskega sveta Fakultete za 

upravo člane seznanila, da je imenovala predsednika iz prejšnjega mandata Luko Tomažiča in 

nekdanjo predsednico Študentske organizacije Anjo Gabrovec za svetovalca ŠS FU brez 

glasovalne pravice. 

 

Predsednica ŠS FU je na podlagi 8. in 9. odstavka 25. člena Poslovnika Študentskega sveta 

Fakultete za upravo člane seznanila, da mesto svetovalke ŠS FU brez glasovalne pravice pripada 

tudi varuhu študentov in predsedniku Študentske organizacije, ki pa je že član trenutne sestave 

ŠS. 

 

Na podlagi 25. člena Poslovnika Študentskega svet Fakultete z upravo so svetovalci brez 

glasovalne pravice vabljeni na vse seje ŠS FU, tudi na tiste, ki so za javnost zaprte. V kolikor 

prisotnosti svetovalca na delu seje, ki je zaprta za javnost nasprotujejo več kot štirje 

predstavniki, se svetovalca iz tega dela seje izključi. Svetovalec brez glasovalne pravice lahko 



razpravlja na sejah, njegovo delo je častno in zanj ne prejema plačila ali kakršnihkoli 

nadomestil. Svetovalec lahko tudi predlaga točko dnevnega reda. 

  

Predsednica ŠS FU vsem svetnikom predstavi glavna področja dela študentskega sveta in 

pojasni, da bo na naslednji seji izoblikovanih nekaj delovnih teles, kjer bo prosila svetnike za 

pomoč pri delu ŠS. Predsednica svetnikom obrazloži, da je zaradi nujne situacije potrebno 

oblikovati delovno skupino za organizacijo Študentske konference, ki bo lahko urejala in 

odločala o zadevah v zvezi z dogodkom. Ob tem svetnike povabi, da se pridružijo delovni 

skupini, v kateri bo sodelovala tudi sama. Sodelovanje v delovni skupini potrdita tudi Luka 

Mihalič in Luka Tomažič. 

 

Ker med svetniki ni bilo nadaljnje razprave je predsednik ŠS FU zaključil sejo ob 16.24 uri. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisnik zapisal: Zapisnik potrjuje: 

Luka Tomažič Tamara Fiksl 

Predsednik prejšnjega mandata 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 

Predsednica 
Študentskega sveta Fakultete za upravo 
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